
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советы

Актубэ ш.т.б. № 65 «13» декабрь 2018 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советыныц 
2017 елньщ 14 декабрендэге 36 номерлы карары 
бел эн расланган «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегенец шэЬэр тезелешен 
проектлаштыру нормативлары»на узгэрешлэр 
керту турында

Россия Федерациясе ШэЬэр тозелеше кодексы, «Россия Федерациясе ШэЬэр 
тозелеше кодексына Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр 
керту турында» 2018 елныц 3 августындагы 342-ФЭ номерлы федераль закон, 
«Россия Федерациясе вдфле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131 - ФЗ номерлы федераль закон, Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге Уставы 
нигезендэ

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэИэр 
тибындагы бистэ Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ Советыныц 2017 елныц 14 декабрендэге 36 номерлы карары бел эн 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец шэЬэр тезелешен проектлаштыру 
норматив л арына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 1булектэ:
а) 1.6 пунктында «уткэргэндэ» сузлэреннэн соц «иж;тимагый фикер алышулар 

яки» сузлэрен остэргэ.
1.2. 4.1 булектэ:
а) 4.1.1 пунктныц 2 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
"Проектлаштырганда Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнарына, Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы 
указларына, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Хокумэте карарларына 
таянып эш итэргэ, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дэулэт 
программаларында, муниципаль программаларда, Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы, Азнакай муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ 
муниципаль берэмлегендэ булган тэкъдимнэрне исэпкэ алырга кирэк.».

1.3. 4.2 булектэ:
а) 4.2.11 пунктыныц 7 абзацында «каты конкуреш калдыклары» сузлэрен «каты 

коммуналь калдыклар» сузлэренэ алмаштырырга»;



б) 4.2.12 пунктыныц 3 абзацында «каты кенкуреш калдыклары» сузлэрен 
«каты коммуналь калдыклар» сузлэренэ алмаштырырга»;

в) 4.2.13 пунктынын, 11 абзацында «каты кенкуреш калдыклары» сузлэрен 
«каты коммуналь калдыклар»сузлэренэ алмаштырырга.

1.4. 5.2 булектэ:
а) 5.2.16 пунктта:
- «чиклэр» сузен 1 абзацта тешереп калдырырга;
- 2 абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"Автомобиль юлларыныц юл буе полосалары турында нигезлэмэ Россия 

Федерациясе Хекумэте тарафыннан раслана.»;
б) 5.2.23 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"5.23. Автомобиль юлыныц юл буе полосалары чиклэрендэ капиталь твзелеш 

объектлары, юл эшчэнлеген гамэлгэ ашыру очен билгелэнгэн объектлар, юл 
сервисы объектлары, реклама конструкциялэре, мэгълумат щитлары Ьэм 
курсэткечлэр урнаштыру, автомобиль юлы хужасыныц язма рэвештэ ризалыгы 
булганда рехсэт ителэ. Бу ризалык мэжбури утэлергэ тиешле техник талэплэр Ьэм 
шартлар булырга тиеш.

Эгэр капиталь тозелеш объектын урнаштыру очен территорияне планлаштыру 
буенча документлар эзерлэу талэп ителсэ, мондый объектны автомобиль юлыныц 
юл буе полосасы чиклэрендэ урнаштыруны куздэ тоткан территорияне 
планлаштыру буенча документлар расланганчы автомобиль юлы хужасы белэн 
килештерелэ. Бу ризалык мэжбури утэлергэ тиешле техник талэплэр Ьэм шартлар 
булырга тиеш. Шул ук вакытта элеге пунктныц беренче абзацында курсэтелгэн 
автомобиль юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ объектны тезу, 
реконструкциялэугэ рехсэт алу талэп ителми.

Юл буе автомобиль юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ объектлар тезугэ, 
реконструкциялэугэ ризалык турында хэбэр игу тэртибе Ьэм сроклары, юл буе 
автомобиль юлыныц юл буе полосасы чиклэрендэ капиталь тезелеш объектын 
урнаштыруны куздэ тота торган документлар белэн яки мондый объектны тезуне, 
узгэртеп коруны килештерудэн баш тарту турында, территорияне планлаштыру 
буенча документлар, шулай ук мондый баш тарту ечен нигезлэр федераль законнар 
белэн билгелэнэ.

Гомуми мэйданы 10 мец кв.метр дан артык булган стационар сэудэ объектлары 
автомобиль юлларына тоташтырылган транспорт чаралары тукталышлары Ьэм 
тукталышлары урыннары, шулай ук подъездлар, съездлар Ьэм аларга автомобиль 
юлыннан керу мемкинлеген тээмин иту максатларында жайланмалар белэн 
ЖиЬазландырылырга тиеш. Автомобиль юлын башка автомобиль юлына 
тоташтырганда, подъездлар Ьэм съездлар кучмэ-тиз йерешле полосалар белэн 
ЖиЬазландырылырга Ьэм юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту максатларында 
автомобиль юлын тезеклэндеру элементлары белэн ЖиЬазландырылырга тиеш.».

1.5. 5.3булектэ:
а) 5.3.65 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«5.3.65. ШэЬэр тезелешен проектлаганда Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты яки шэЬэр жирлегенец жирле узидарэ органы тарафыннан билгелэнгэн 
каты коммуналь калдыкларны туплау нормативлары кулланыла (аца Татарстан 
Республикасы законы белэн тиешле вэкалэтлэр бирелгэн очракта).»;

б) 5.3.66 пунктта:



- 1 абзацта «кенкуреш калдыклары ечен» сузлэрен «каты коммуналь калдыклар 
ечен» сузлэренэ алмаштырырга»;

- 3 абзацта «калдыкларны жыю нормалары» сузлэрен «каты коммуналь 
калдыкларны жыю нормативлары» сузлэренэ алмаштырырга, «калдыкларны жыю» 
сузлэрен «каты коммуналь калдыкларны жыю» сузлэренэ алмаштырырга»;

в) 5.3.72 пунктта «каты Ьэм сыек кенкуреш калдыкларын зарарсызландыру» 
сузлэрен «каты коммуналь Ьэм сыек кенкуреш калдыкларын зарарсызландыру» 
сузлэренэ алмаштырырга»;

1.6. 6.1 булектэ:
а) 6.1.6 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ::
«6.1.6. Торак пункт чиклэре урнашкан жир кишэрлеклэрендэ капиталь тезелеш 

объектларын тезу, торак пунктлар чиклэрендэге жир асты корылмаларын 
урнаштыру Дир асты байлыкларыннан файдалану идарэсеннэн алда торган тезелеш 
участогы астында файдалы казылма булмау турында бэялэмэ алынганнан соц 
гамэлгэ ашырыла. ШэЬэр торак пункты чиклэреннэн урнашкан Ьэм файдалы 
казылмалар ятмалары ятмалары булган жир кишэрлеклэрен тезу, шулай ук шэЬэр 
торак пункты чиклэреннэн файдалы казылмалар ятканда жир асты корылмаларын 
ятканда жир асты байлыкларыннан файдалану буенча идарэ рехсэте белэн рехсэт 
ителэ.».

1.7. 6.9 булектэ:
а) 6.9.2 пунктта «калдыкларны чыгару» сузлэрен «калдыкларны 

транспортировкалау» сузлэренэ алмаштырырга.
1.8. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 

тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец шэЬэр тезелешен проектлаштыру 
нормативларына 3 нче кушымтаныц 8 пунктында «кенкуреш калдыкларын 
утильлэштеру Ьэм эшкэрту» сузлэрен «каты коммуналь Ьэм биологик калдыкларны 
утильлэштеру Ьэм урнаштыру»сузлэренэ алмаштырырга.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында «Интернет " мэгълумат- 
коммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес: http://aznakaevo.tatar.ru. буенча 
урнаштырырга

3.Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Азнакай муниципаль районы 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советыныц торак-коммуналь хужалык, 
тезеклэндеру, экология 11эм жир мэсьэлэлэре буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatar.ru

